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Nota T6cnIca n'2 004P018
Assunto: Avalia93o do Plano Ernergencial PrelirnInar para atencfirnento a CRQ Degredn

I. INTRODUW

1. A Camara Tecnica indigena e Povos e Comunidades Tradicionais — CT-IPCT foi instalada
ern junho/2017 para assessorar o OF no monitoramento das asr3es irnplernentadas pela
Fundaco Renova, corn vistas a reparar e mitigar 4a5 efeitos do desastre sobre essas
nopula'Oes. De acordo com a Delibera0o n9 07 do CIF, a CT-IPCT e competente para
orientar, acornpa nha r, rnonitorar e fiscallzar os seguintes prograwas (artigo 14): —
programa de prote0o e recupera00 da quaIidade de vida dos povos Indigenas,
1, ci da TTAC (Programa 03); e ll — Progrania de prot&co e
previsto na clausula
recuperaOoda qualidade de vida de outros povos e connmidades tradicionais, previsto
na cla'usula 3, I, d, do TTAC (Programa 04). A comunidade remanescente de quilombo
(CRQ). de Degredo (Linhares-E5) e uma das cornunidades tradiconaLs atingidas pelo
rompknento da barragern de Fundo — e acornpanhada por esta C7-1PCT no arnhito do
Programa 04. De acordo com o Estudo do Cornponente Quilombola (ECQ), recentemente
aprovado por esta CT-IIPC7, a comunidade abrange 147 famajas, en1 Lirna PoPular,50
totol de 433 pessoas. A pcipula ,io quilornbola e oomposta por 45A% de crianras e
jovens de ate 19 anos e 27,5% da pop ula possui ensino fundarnental incompleto.
2_ 0 ECQ ressaltou que a irnpordincia da atividade de pesca para a comuoidade de
Degredo, ern sua Ogina 167: ir.,4 pesod era exereida de moneira artesarroi, contondo- cam

partiripop5o diretc: ou indireta dos demois

rnembros da uridade familior em 95% dos

por realizor a
casos, notadomente da esposa e felF,os. Em geroi, a esposa ero resporFsa
CrOrn us rfluTheres as pr6gricis
iimpezo e safgar a pescado« No entonto, em /256 dos
reSponsdivth por tada atividade da oescri em suas familias Ocorre que sua principal
atividade eoon6rnica, a pesca marinha, esta impedida de ser realirada apas decWio da

subse0o judictaria

do Espirito Santo - Justica

Federal, processo n2_ 0002571-

132016.4.02.5004 (2016.50.04.002571-0)_
3. Considerando-se que a Fundan Renova ficou responsa'vel pelo atendimento
emergencial :as populapb.'es atingidas, houve a concepca"o de urn Nano Ernergencial
Prelirninar corn viStaS a garantir as farTrilias quilombolas de Degredo a seguranoa hi"drica,
econtnnica ante ao ifilpaeto orovocado pelo rompimento da earragem de
Fund'a•O ern Tviariana. 0 plano se deu a partir da rhecessidade de aiSes 'imediatas para

alknantar e

rnini.rnizar os danos a vide das tradk5es, aos recursos naturais e ao terrirt6ro
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de Degredo, ern trabalho que cvntou cdrn v acornp.anharnento e sugest -des da Cornissk.
Local (composta por membros da comuffidade, incEcados par seus paras ern reunido
realizada ern 06105/2017), sendo sua execuddo de responsabilidade da pr5pria Funclac
Renova.
4, 0 Plano Emergenciai Prelirdlnar foi protocolado pela Fundar,So Renova junto CT-IPCT

ern 26 de julho de 2017_ Embora a CT-IPCT nao tenha se pranundado a respeito, o
acompanhamento das a95es previstas foi realizado pela Funda0a Cultural Palmares,
por rneio da Cornissdio local e atruves de seu representante instrtucional

respirando-se

na CT-IPCT,

o protagonismo institudiona3 da P -almares- Atendendo a pedidd

formalkado no ofido SEC009/2018/PG04, de 19102/2012, e a exigenda. de NT da CTIpCT para submeter assuntos a deliberadflo da CIF, esta nota trata da avaliaca -a do Plano

Emargencial Preliminar, Iuz do ECO, e do parecer 1/2018/COPABADPA/PR, emitido em
16/01/2018 pela Funda42 Palmares, cujo tear e de conhecimento da Fundaddo Renova
(encaminhada corno anexo do Oficio 006/21:113/CT-1PCT/Clr, de 02/02/2018), c.orn vistas
a recornender que a Fundadda Renova apresente vere atualizada do Plana
Emergencial, contemplanda os aspectos aporrtados por esta CT no itom II (analise e
recomer3dac5e5).

II. ANA&LISE e RECOMENUACI5E5
- do Plano Ernergencial: considerando-se que o Plano apresentado
5. Sobre a forrnallza dao
pela Renova e prellminar, solidta-se a forrnaliza0o do Plano Ernergencial ern versda
atualizada, corn as atteruc5es ja processadas e a processar„ seguindo as recomendaies
desta NT. Ernbora se entenda que o Plano Emergerhcial visa a um atendirnento
transitario, as condib'es para o restabelecimento das atividades pesqueires (principal
rnodo de vida da carnunidade) padern demorar a ser atingidas, fato este daterminante
para que o plana seju apresentado em versde atualizada, Curno o Plano Ernergenciel
permanecerjr em cursa at6 que esteja recuperada a qualidade de vida da comunidade
remenescente de quibrdbo de De.gredo, esta formalizad,So independe das ac8es que
serdo instituidas por decorrncia do Estudo do Cornponente Quilombala, ja que as aOes

previstas ern arnbosacontecera'a ern paralelo, ate a recuperacdo da qdalidade de vida do
quilornho,
5.1 Entre as recomendarZes de forrnalizat5d, solidta-se induir

na parte pr&textual a

equIpe teknea respons,Ivel (esclaredda no offciO da Renova 5EQ009: Brund Cardoso,
Eduardo Bustarnante, Carla Moura, Sofia Rinaldi e Bruna Araao, comundd com apoio e
assessor(a tecnica de consultdrias

especiaUzadas, contratadas pela Renova) e os
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enderecas eletr•nicos e de telefone para contato corn a equipe — para uso da
co munidacle e das Org.aos q ue acompa nharn as ac8es.
5.2 Detallharnento rnetodol.6gico; o detalharnento metodol6gico fai considerado exigua.
importante que o documento reflfta as condle5es negociadas com a comunidade e a
forma seguida para ta I, as deterrninac5es do TTAC, esteja expresso de farma coerente e
facllmente cornpreensilvel e remen o escopo do plano a CRQ Degredo, consederada,
o rnomenta, a unica CRQ diretamente atingida pelo desastre. Desta forma, solicita-se
dellhamento da roetadologia de constru0o da forma de atenthrnento da carnunidade
por este plano emergencial, calendarlo das reuni5es realltadas (com a cornissaa e com a
comunldade). como urn todo), dans e resurno das decis5es que se refletiram er -n ac"aes
des.te plano, alem dos nornes dos representantes da carnunidade, corn telefones para
contato, No anexo, devem ser inserldes as mernOrias das reuni.Ses e relatOrias
decorrentes dos encontros periOdicos, realizados corn a Corniss.ao Local (documentos
devidamente validados pelos present es ).
5.3 Pontos de ooleta de gua e resultados dos exames: a FCP inforrnou que um dos
indicadas pela Comissaa Local foi excluido, sern justificativa, oomo ponto de coleta de
agua para analise de qualidade, a saber: as lagoas praxlmas ao mar. Cis pontos de coleta
cornbin,ados com a comunidade devem ser identlficados no Plano Emergencial, bern
corno as dalms de realizaco das coletas; por sua vez, os resultados das analises devern
ser incluldos corno anexos e devem ser acompanhados de um resurna executivo dos
resultados em linguagern acessivel Recomenda-se que o monitoramento da qualidade
da agua (coleta e anallse) seja feito can -tinuamente (urna vez por rns) e solicin-se a
1ncluso das lagoas prOxlmas afl rnar entre os pantos de coleta de iintere.sse da
comunidade (conforme inclicaca'o dos membros da Comissao Local no documento que
informou

5U4

instaia.c50 e cornpasi0o), ja que ha interesse direto na recuperao da

qualidade de suas aguas para garantla do retorno a atividade pesqueire, garamindo-se o
atendlmento ao pedido da consunidade e o acompanhamento direto destes pontos de
coleta poia. Cr. Se o rnonitorarnento de algurn ou de toclos

<;5 5

pontos indicados pela

comunidade de Degredo ja esfflo incluidos como pontos de coleta e monitoramento do
PMQQ5 — Programe de Monitoramento Quali-Quantitativo 5Isternatioo, importente
esta inforrnac.;o fazer parte do Plana Emergencial, betyk come a inclusa clos
componentes da equipe da Renova responsavel pelo Prograrna (e devidas dados de
contato). Ern relac&-o aos po ►tos de coleta de interesse da c.ornuniclade de Degredo, os
laudos cornpletoS de quaisquer anMises novas devern ser encaminhados tambern CTiper, com urn resumo da interpretaca'o dos resultados das coletas feltas ern Degredo
entorno (Pontal do lpiranga e Povoacio), t50 log0 elaborados, ate que a comunidade
retire suas restric5es aa consurno da agua_ Registre-se que esta CT-1PCT solicitou os
laudos cornpletas das anlises realizadas a partir de coletas feitas pela H&P e pela
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Renova nos pontos monitorados da Comunidade:. a Fundario Renova encarninhou os
faudos do laborat6rio Tomasi ern 02/03f2012, que correspondem aos pontos de coleta
"Foz dc Riachinho Rio Ipi'ranga", "Fundos do Terrena Ze Costa" e "Fundos do Terreno
Ailton Leite"; os Laudos completos das anal.ises realizadas pela H&P ja haviarn sido
repassados a FundarZo Cultura I Paimares, por meio do Relat6rio entaminhack a CT de
Recursos Hidricos, ern outubro de 2017. A C7-1PCT ira acompanhar o Frograma por rnek
da Funda0o Paimares, da CT dt Recursos •i.dricos e dos laudos monsais de analise dos
pontos de interesse da comunidade, podendo ationar a equipe da Renova semp•e que
entender que ha necessidade de mais estlarecirnentos_
Fornecimento de agua para consumo da comunidade de Degredo: considerando-se
necessidade da comundade de cerlificar-se da qualidade da agua para consumo

-

apontada tanto pela Cornisso Local quanto pela Palmares, re-comenda-se que a
Funtlato Renova compartahe„. ern Einguagern apropriada

e corno orientaro, os

resultados dos exames da qualidade da agua, aconselhando a comunidade em reiaco ao
consumo das methores fontes. 05 resultacios do Estudo do Cornponente Quilornbola
(patina 163) indicarn que ha poucos pontos de atua em boas condises de uso, para os
quais talvez seja necesrio a adoo de rnecanismos sirnples de purificaco e divolgao
dessas #ontes junto z cornunidade. Alerrt dissa, a Renova devera. , dEretarnente cu por
rneio cle atuario conjunto COM porier pUblico local, garantir o fornecirnerrto de agua para
consumo a todas as familias da comunidade de Degredo, posto a irnpropriedade da agua
que sal da torneira de suas casas para consumo hurnano, torno fica bem registrado no
ECQ. Considera-se fundamental estabelecer iniciativas que desonerem a popule0o no
que hinge a aquisko de 4gua, ao mesmo ternpo em que se de continuidade as
pesquisas sobre a qua I idade da a.gua e adotern me clidas que contribuam para a melheria
desta, Ale"m disso, deve ser estabelecido urn plano para recolhimento de eventuais
-

residuas sOlidos do fornecirnento

dessa

atua

(garrafas, garraes e outros),

considerando-se a execur:io dete pfano parte ktegrante do eten~ento ernergencial
ao quilombo, com vistas a n'ao agravar quaisquer problernas de tratarnento de resfduos
s6lidos por ventura e)dstentes na comunidade. Recornenda se a ado<aO de solurio que
-

n.. 0 gere teis residuos, corno o abastecimento por rne'io de carninho-pipa.
ernergenciaE: ,ormalizar, no plano emergencial

5.5 Modo de pagamento de

atualizado, o modelo que foi definido junto a comunidade, Inicialmente, para o
pagarnento do awdlio ernergencial (urn salario rninirno + 21:1% por dependente
Qesta

valor da

bkica do DIEESE) e detalhar como se dara a migracZto para o pagamento de auxilio

emergencfal por perda de renda, dado que o ECQ estabeleceu a importancia da
atividade p.queira artesanal na vida da cornunidade. Os detalhes da cornposio do
audlio emergencial por perda de renda devem ser descritos, bem como estabelecido um
cronograrna para finaliza0o de eventuals leventarnenter; adiciones ao ECQ e alterar.,..50
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do modo de pagamento, considerando-se que o auxilio emergencial queles que
perderam siva capacidade de gerar renda e« parte integrante do TTAC„ Na caso dos
quilombolas de Degredo, ficou caracterizado, no Estudo do Cornponente Quilornbola,
que a chegada da lama do rompimento da barragem de Fund5o causou interfethncia
modo de vkla comunitkB3, alem de perda de eireas de exerkio da atMdade pesqueira e
dos recurscrs pesqueiros e extrativos e perda de fonte de renda, corn prejuko "es
atividades produtivas locais, o que afetou tarrto a renda quanto a Subsistencra; assim, o
novo forrnato de ernergencial deve ser destinado a cada trabalhador(a) que teve
sua capacidacle produtiva afetada pelo prejuizo as ativklades produtivas, considerando
todos que estavam inseridos na cadeia produtiva da pesca artesanal. Acompa nha ndo-se
as cla usu las. que tratarn do cadastro de impactados, que se refere tanto a pessoas fisrcas
quanto juridicas, tanto a farndias quanto a comunidades, o oaragrafo da c[aUsula 21
do TTAC estabelece que, nZo sendo possi've( a comprovac5o documental de ocupa.40 e
renda, essa podera ser ferta de modo declaratario. Referendando-se este procedimento,
no casa das cornunklades quilornbolas e demais pavos e comunklades tradicionais, a
autoatributOo e direito garantido tarnWrn pela Conven0o ng! 169, da Organizau
Internacional do Trabalho (01T), assimilada no corpo normativo nacional pelo Decreto ng
5.051/2004, bem corna o recente juLgado dfl STF da ADI 329 que decidiu pela
constitucionalidade do Decrato 4.837/2003, A aitera0o no rnodo . de calculo e do
pagarnento da auxiliv emergencial visa a g,arantir que as oomunidades tradicianais n50
sofram quaisquer prejuizas em relaco as demais comunidades pesqueiras atendidas
pela Funclai;5o Renova, cabendo cornunidade optar por unrra ou outra forma de
pagamento de forrna livre e inforrnada. A manutenco do atenclimento emergenctal
familiar (formato de pagamento ern curso) aos que n5o forem reoenhocidos como
participantes da cadeia de pesca pelo ECQ e aos que optarern por continuar a receber o

a ux'Ilio pelo calculo atua I cieve ser garantida, a parUr de consutta a ser condutida pela
Funda00 Paimares, com acompanhamento desta CT-IPCT, t5o logo estejam prontos os
calculos para a transk.:3'43 do formato de pagarnento. Neste sentido, recornenda-se o
prato de ate 90 dias para que a Fundage'o Reftova revisa o czidastro, definindo os
membros da comunidade que serSo beneficiidos clo auxilio emergencial por perda

de

renda, bern como os valores a ses.em pagos mensairnerd por beneficirro. Deve-se
considerar a necessidade de ajuSte tambem dos vaEores previstos para 4 Pagamento
emergendal retroatiivo, ja que as famelias quilornboias, ernbora estejam recebendo o
financairo emergencial desde agosto de 2017, ainda
retroativos. Entretanto, considerando-se a urger-

11.3"0

receberam os valores

do pagamento do retroativo

calculado pela Fundal>'1o. Renova (por farnilia), eventuas valores residuais de ,correntes
do ajuste do modo de cioulo do pagarnento do auxElio ernergencial - de familiar para
individual, por perda econ6mica - tarnben -idevera ser levantado, de forrna a perrrittir o
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pagarnento do residual juntarnenta com a primeira parcela do valor de auxflio
emergencial por perda de renda. Para perrnitir a acompanhamento pela Fundaao
Palrnares, pela Com.iss5o Local e por esta CT, solicita-se a incl uso, como anexo do Plarto
Ernergencial revisado, da lista norninal dos p•scadores diretos e dos responsavels pela
limpeza e salga do pescado, bern comg de outros -traballtadores da cadeia de pesca,
identificados. pelo Estudo do Componente Quflombola, juntamente com nUmero

do

CPF da pessoa fisica {ocuitando os trs primeinos digitos e os dois L'ittimos digetos) e,
adkionalmente, a indica.:4o da categorla de enquadramento de cada beneficiario nos
para'metros em uso para pagarnento de pesoadores artesanals.
5.6 Outras ar»es emergenciais necessarias as alternativas produtivas da cornunidade
torarn enunciadas pela Comisdio Local no mostno documento que inforrnou sua
composkSo (producSo de farinha e seus derivados, apicultura, produ0o de
produrA0 de doces corn frutas da regiao e extra.a-cs de aroeira). Entende-se que as
familias de Degredo precisarn ser estimuladas e qualificadas a desenvolver atividades
produtivas alternatirvas a pesca rnaritima, a fint de encontrar n5o apenas nova fante
geradora de renda, mas tambarn meios que revigore a sociabilidade daquela
cornunedade. As altemativas produtivas ja realizadas n&o parecem contempladas no
Prograrna de Retomada das Atividades Aquicolas e Pesqueiras que deve beneficiar
tarnbern esta comunidade quilombola. Desta forma, e considerando-se qua a atividade
econ'dmica da comunidade esta orejudicada, recomenda-se a inclusao, no plano
emergencial revisado, de um ciclo de palestras, dEalogos e cursos que permitam
comunidade a reflexa'o e a estruturary3o das mesmas e de outras atividades produtivas
alternatkras, corn vistas a reduzk tanto a ociosedade quartto as externalidades negativas
efou impactos prova'veis de aporte de recursos financeiros significativos, seja pelo
pagarnento do retroativo do auxiiia ernergencial, seja por •agamento de quaisquer das
indenizac5es indivkluals futuras (preViSt0,5 na NIT 001/2018 da Fundaca'o Ronova — no
anexo).

I II. RECOMENDA0.0 AO OF
6 Considerando a analise acima exposta, recomenda-se ao CIF deliberar pela RevLsao do
Plano Ernergencial de atendirnento aCRQ Degredo, a ser formalizada pela Funda4o
Renova em 2,0 deas a partir da delibera0o, de acordo oom

as

analises e

recomendarZas elencadas no 'rtern 2 desta Ni 0e4/20131CT-IPCT/CIF_
7 0 descumprimento deste pedido pode levar a aplicao'ao das penalidades previ.stas nas
caottulo VI do TTAC.
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8 No anexo desta Note Tecnica, a G7 a presenta a propost.a de delibera0o corn a Minuta
de reda0o, bem corno a NT 001/2018 da Funda0io Renove e o Parecer
0112018/0PA/COPAB/PR da Fundao Cutturaf Palmares,

BrasiHa,

rnag.o de 2C18.

ie da

Trindade
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